Opiskelijakaupunki Turun
graafinen ilme on osa
Turun kaupungin graafista ilmettä.
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1. TUNNUS

OPISKELIJAKAUPUNKI-TUNNUKSET
Opiskelijakaupunki-tunnukset on luotu kaupungin ja turkulaisten korkeakoulujen käyttöön. Sivistystoimialan alaiset
Turun ammatti-instituutti ja lukiot voivat myös käyttää tunnusta sekä tunnuksen fonttia. Tunnuksesta on käytössä
kolme eri kieliversiota: Opiskelijakaupunki Turku, Studiestad Åbo ja Study in Turku.
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1. TUNNUS

TUNNUKSEN VERSIOT

TUNNUKSEN VÄRIVERSIOT

Tunnuksesta on käytössä sekä vaaka- että
pystyversio.

Tunnusta voidaan käyttää sekä mustana että
valkoisena. Versio tulee aina valita niin, että
tunnus erottuu taustasta mahdollisimman hyvin.
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1. TUNNUS

TUNNUKSEN KIELIVERSIOT
Tunnuksen kieliversioista on käytössä samat
muunnelmat kuin suomenkielisestä tunnuksesta:
vaaka, pysty, musta ja valkoinen.
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2. TUnnuksen käyttö

Min

14 mm / 60 px

Min

14 mm / 60 px

Min

14 mm / 60 px

PYSTYTUNNUSTEN SUOJA-ALUE JA MINIMIKOOT
Pystytunnusten suoja-alue vastaa S-kirjaimen korkeutta joka suunnassa. Kuvat havainnollistavat suoja-alueen,
joka on jätettävä tyhjäksi. Pystytunnusten minimikorkeus on kaikissa kieliversioissa 14 mm / 60 px.
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2. TUnnuksen käyttö

Min

7 mm / 40 px

Min

7 mm / 40 px

Min

7 mm / 40 px

VAAKATUNNUSTEN SUOJA-ALUE JA MINIMIKOOT
Vaakatunnusten suoja-alue vastaa S-kirjaimen korkeutta joka suunnassa. Kuvat havainnollistavat suoja-alueen,
joka on jätettävä tyhjäksi. Vaakatunnusten minimikorkeus on kaikissa kieliversioissa 7 mm / 40 px.
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3. Värit

MUSTAN
VÄRIARVOT:

VALKOISEN
VÄRIARVOT:

SYAANIN
VÄRIARVOT:

C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
#000000
Black C

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
#ffffff

C80 M0 Y0 K0
R0 G172 B239
#00aeef
2995C

Perusvärit ovat tunnusten värit musta ja valkoinen.
Lisävärinä käytetään Turun kaupungin väripaletin syaania, jota voidaan käyttää sekä taustavärinä että
otsikkotason teksteissä.
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4. Typografia
OTSIKOT

Stone Harbour Regular

Stone harbour Italic

LEIPÄTEKSTI

Helvetica Neue LT Std Roman

Arial

Helvetica Neue LT Std Bold

Arial Bold

Helvetica Neue LT Std Light

Arial Italic

Helvetica Neue LT Std Italic

Arial Bold Italic

Helvetica Neue LT Std Light Italic

Otsikkotason teksteissä tai sloganeissa voidaan käyttää tunnuksen Stone Harbour -kirjasinta.
Leipätekstissä käytetään Helvetica Neue -tekstityyppiä. Kun Helvetica Neue -tekstityyppi ei ole
käytettävissä, esim. sähköisissä materiaaleissa ja verkossa, käytetään Arial-fonttiperhettä.
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5.
Tapahtumien
graafinen ilme

taitokurssi
00.0.2020

Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

Opiskelijakaupunki Turun
järjestämille tapahtumille
on luotu muokattava ilmepohja,
jossa toteutetaan Turun kaupungin
ja Opiskelijakaupunki Turun ilmettä.
Pohjan saa käyttöön lähettämällä viestiä
Opiskelijakaupunki Turun viestintäsuunnittelijalle.
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Pohjan käyttö
Tapahtumailmeen pohjat on luotu käytettäväksi Illustrator- ja Canvaohjelmissa. Illustrator-pohja on tarkoitettu viestijöiden ja graafikoiden
käyttöön. Pohja tarvitsee maksullisen Adobe Illustrator -ohjelman ja
Adoben lisenssin. Illustrator-pohjan saa käyttöön lähettämällä viestiä
Opiskelijakaupunki Turun viestintäsuunnittelijalle. Canva-pohja on
ilmainen verkkopohja, jota voivat käyttää kaikki.

CANVA-POHJA
• Tapahtumien ilmepohja on luotu ilmaiseen Canva-ohjelmaan
(www.canva.com). Käyttääksesi pohjaa tarvitset Canvatunnukset. Linkin pohjaan saat lähettämällä viestiä
viestintäsuunnittelijalle.
• Kun saat linkin pohjaan, tee siitä kopio omalle tilillesi. ÄLÄ
siis muokkaa sinulle lähetettyä pohjaa vaan tekemääsi kopiota.
Kopioissa voit muokata mm. tekstien sisältöjä.
• Tapahtumapohjan kuva on tapahtumatuottajan
päätettävissä, mutta kuvan kaksisävyinen värimäärittely
(duotone) määrittää millaiset kuvat toimivat pohjassa parhaiten.
Löydät myöhemmin vinkkejä miten valita mahdollisimman toimiva
kuva. Viestintäsuunnittelija käsittelee kuvan puolestasi duotoneefektillä. On hyvä tarjota viestintäsuunnittelijalle muutama erilainen
kuvavaihtoehto, joiden joukosta löytyy varmemmin sopiva kuva
duotone-käsittelylle.

• Eri tapahtumatyypeille on varattu oma väri Turun kaupungin
virallisesta väripaletista.
• Pohjan otsikkofontti on hyvin tyylitelty, joten sillä ei voi kirjoittaa
kovin pitkää otsikkoa, muuten lukeminen vaikeutuu. Merkkien
suositeltava enimmäismäärä on noin 25 merkkiä. Valitse siis
lyhyt kuvaava otsikko tapahtumakuvan päälle, mutta
voit kirjoittaa (mahdollisen) pidemmän otsikon Facebooktapahtuman nimikenttään.
• Kuvan värisävyistä riippuen voit valita tapahtumakuvan päälle
joko valkoisen tai mustan Study in Turku -logon.
• Pohja on suunniteltu käytettäväksi yksikielisenä. Jos
tapahtumasi on monikielinen, luo eri kieliversiot.
Yhdessä ilmeessä käytetään vain yhtä kieltä.
• Tämän ohjeen lopusta löydät esimerkkejä pohjalla tehdyistä
tapahtumailmeistä.

POHJAN KOKO
• Pohja on tehty Facebook-tapahtuman bannerikoossa
(1920 x 1080 px).
• Jos tapahtumaa mainostetaan turku.fi/opiskelijakaupunki
-sivuilla, kannattaa tapahtumailme suunnitella myös
karusellikokoon 1600 x 757 px.
• Pohjaan ei tehdä rakennemuutoksia ilman viestintäsuunnittelijan
lupaa. Jos tapahtumasi tarvitsee eri kokoista kuvaa kuin on
olemassa, ota yhteys viestintäsuunnittelijaan.
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Pohjan elementtien sijoittelu
taitokurssi
00.0.2020

Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

Study in Turku -logo (musta tai valkoinen) sijoitetaan
pohjassa ensisijaisesti vasempaan yläkulmaan.

4 steps to your
dream career
00.0.2020

Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

Jos tapahtuman nimi on pitkä ja vaikeasti hahmotettava,
voit keventää tekstiä värjäämällä osan nimestä
valkoiseksi ja osan mustaksi.

vuorovaikutustaitoja
opiskelun tueksi

00.0.2020

Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

Sijoita tapahtumanimi ja päivämäärä kuvan ehdoilla joko
kuvan vasempaan tai oikeaan laitaan. Muista tasata nimi ja
päivämäärä valitsemaasi reunaan ja jätä määritetty marginaali.

biletapahtuma

00.0.2020
Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

Monesti tapahtuman nimi on helppolukuisempi rivitettynä
kahdelle riville. Tällainen asettelu antaa myös kuvalle tilaa.
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Logot ja tekstit
LOGOJEN KÄYTTÖ
• Opiskelijakaupunki Turun tapahtumissa käytetään vain
Study in Turku -logoa. Logo sijoitetaan pohjassa ensisijaisesti
vasempaan yläkulmaan.
• Muiden järjestäjien logoja ei käytetä, vaan muut järjestäjät
merkitään rinnakkain pohjan alareunassa olevalle mustalle
alueelle. Järjestäjien erottamiseen käytetään tapahtuman värissä
olevia palloja. Värit ja värien tiedot löydät kohdasta ”Tapahtumien
värit”.

FONTIT POHJISSA

Tapahtumien
julkaiseminen
• Tapahtumat julkaistaan Opiskelijakaupunki Turun
Facebook-tilillä.
• Tapahtumatuottaja voi pyytää käyttöoikeuksia
Opiskelijakaupunki Turun viestintäsuunnittelijalta.
• Facebook tapahtumaan voi kutsua muita järjestäjiä.
• Facebook-tapahtuman jälkeen tapahtuma viedään
Turun kaupungin kalenteriin.

• Tapahtuman nimessä käytetään STONE HARBOUR -fonttia.
ÆÆ Illustrator: suositeltava fonttikoko on 190 pt
ÆÆ Canva: suositeltava fonttikoko on 147 pt
• Päivämäärässä käytetään Helvetica Neue 75 Bold -fonttia.
ÆÆ Illustrator: suositeltava fonttikoko on 150 pt
ÆÆ Canva: suositeltava fonttikoko on 105 pt
• Tapahtumajärjestäjät listataan pohjassa alas mustalle alueelle.
Näissä käytetään Helvetica Neue 75 Bold -fonttia.
ÆÆ Illustrator: suositeltava fonttikoko on 40 pt
ÆÆ Canva: suositeltava fonttikoko on 31,7 pt
• Huom. Jos Helvetica Neue -tekstityyppi ei ole käytettävissä,
käytetään Arial-fonttiperhettä.

tiimikisa

00.0.2020
Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5
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TAPAHTUMIEN Värit
Eri tapahtumatyypeille on varattu oma väri Turun kaupungin virallisesta väripaletista. Kaikkien värien väripari on puhdas valkoinen.
Jos olet epävarma mihin kategoriaan tapahtumasi kuuluu, laita viestiä: opiskelijakaupunki@turku.fi

Biletapahtumat

Puhujatapahtumat

Työpajat, leirit, hackathonit,
kurssit, valmennukset

Työelämätapahtumat,
yritysvierailut

Lisäväri
valkoinen

CMYK
C0 M100 Y30 K0

CMYK
C100 M56 Y0 K0

CMYK
C0 M75 Y100 K0

CMYK
C80 M0 Y65 K0

CMYK
C0 M0 Y0 K0

RGB
R237 G12 B110

RGB
R33 G95 B177

RGB
R242 G101 B34

RGB
R0 G169 B122

RGB
R0255 G255 B255

HEX
#ed0c6e

HEX
#215fb1

HEX
#f26522

HEX
#00a97a

HEX
#ffffff

PANTONE
Pantone Rubine Red C

PANTONE
293C

PANTONE
166 C

PANTONE
3405 C

POIKKEUKSET
Study in Turku -messuilla ja Pop up -kiertueella on omat ilmeensä.
Niiden ilmeitä viedään asteittain osaksi yhteneväistä linjaa. Molempien
tapahtumien kohdalla käytetään kuvina graafisia elementtejä. Messujen
kohdalla emojeista inspiraatiota hakevia ja kiertueella Turun karttaa.
Messuille ja Pop up -kiertueelle on varattu väreiksi Opiskelijakaupunki
Turun perusväri musta sekä lisäväri syaani.

Musta
CMYK
C0 M0 Y0 K100

HEX
#000000

RGB
R0 G0 B0

PANTONE
Black C

Syaani
CMYK
C80 M0 Y0 K0

HEX
#00aeef

RGB
R0 G172 B239

PANTONE
2995C
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kuvat
VINKKEJÄ KUVIEN VALINTAAN

Maksullisia kuvapankkeja ovat mm.

Tapahtumailmeessä oleva valokuva voi liittyä esimerkiksi
kyseessä olevaan tapahtumaan tai kohdeyleisöön. Käytettävä
kuva voi olla myös abstrakti tai luonnosta, jos se sopii
tapahtuman luonteeseen tai tapahtumaa on muuten vaikea
ilmentää. Johtuen käytettävästä väriefektistä, on suositeltavaa,
että kuvien taustalla tapahtuu mahdollisimman vähän.

• iStock
• Shutterstock

KUVIEN KÄYTTÖLUVISTA
Opiskelijakaupunki Turun tapahtumat ovat julkisia, mistä
johtuen käytettävien kuvien on sovelluttava julkiseen käyttöön.
Kuvissa on oltava voimassa olevat käyttö- tai kuvaoikeudet.
Käyttöluvallisia kuvia löytyy mm. korkeakoulujen, kaupungin,
opiskelijajärjestöjen ja ilmaisista kuvapankeista. Omia kuvia
voi käyttää, jos (i) niissä esiintyviltä yksittäisiltä henkilöiltä on
pyydetty lupa tai (ii) kyseessä on avoin yleisötapahtuma ja
kuvissa esiintyy useampia henkilöitä.
Ilmaisia kuvapankkeja ovat mm:
•
•
•
•

Pixabay
Pexels
Unsplash
Canva

Jos tarvitset tukea kuvien valinnassa, ota yhteys viestintäsuunnittelijaan.

MIKSI KÄYTTÖLUVILLA ON VÄLIÄ?
Tapahtumien markkinointia tehdään monikanavaisesti (some, info-TV:t,
mailit, nettiuutiset jne.) Tapahtumien markkinoinnin tukena saatetaan
käyttää lisäksi maksettua mainontaa (huomioi tämä jo tapahtumasi
budjetissa). Markkinoinnin monikanavaisuudesta johtuen kuvat leviävät
laajalle ja keräävät huomiota, jolloin ulkoisessa markkinoinnissa käytössä
olevissa kuvissa on oltava luvat kunnossa. Uusin tietoturva-asetus
(GDPR) on myös korostanut tätä entisestään.

TAPAHTUMAKUVIEN VÄRISÄÄDÖT
DUOTONELLA
Tapahtumien ilmeissä käytettävät kuvat käsitellään viestintäsuunnittelijan
toimesta. Hyvissä ajoin ennen tapahtumaa lähetä kuvavaihtoehdot
viestintäsuunnittelijalle, jotta hän ehtii rauhassa säätää värit ja tarkistaa,
että kuvat toimivat duotone-väritysmenetelmällä. Eri tapahtumatyypeille
on varattu oma väri Turun kaupungin virallisesta väripaletista.
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Esimerkkejä duotone-kuvista
Alta löydät muutamia esimerkkejä kuvien käytöstä tapahtumapohjassa. Esimerkkien kuvat on valittu näyttämään miten eri tyyliset kuvat
toimivat tai eivät toimi duotone-värityksellä. Nämä kuvat ovat vain esimerkkejä eli tapahtumatuottaja voi vapaasti valita kuvapankeista tai omista
kuvistaan mieluisan kuvan. Esimerkeissä on käytetty ilmaisia kuvapankkikuvia.

Huono esimerkki – vaalean sävyinen tausta

Jotta halutunlainen duotone-kuva syntyisi, voimakkaan sävyinen tausta alkuperäisessä kuvassa tuottaa paremman lopputuloksen
kuin vaalea tausta. Varsinkin ihmiskuvissa voimakkaan sävyinen, mutta selkeä tausta toimii parhaiten. Muuten käy, kuten yllä olevassa
esimerkissä. Riippuen duotone-säätimistä ihmisistä tulee joko uv-valossa hohtavia tai tausta jää valkoiseksi. Täysin valkoinen tausta ei
toimi tapahtumapohjassa, jossa tekstiä tulee kuvan päälle.

Hyvä esimerkki – vaalean sävyinen tausta
Tässä harmonisessa lehti-kuvassa on myös vaalea
tausta, mutta koska kuvassa ei ole ihmisiä, duotoneväritys luo erilaisen efektin. Valkoisena hohtava lehti ei
synnytä aavemaista tunnelmaa toisin kuin yllä olevassa
keskimmäisessä ihmiskuvassa.
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Esimerkkejä duotone-kuvista
Huono esimerkki – tapahtumarikas kuva

Liian sekava kuva ei toimi tapahtumapohjassa,
sillä duotone-sävyisestä kuvasta ei saa selvää.

Hyvä esimerkki – kuva tummalla taustalla

Selkeä tumma tausta toimii duotonessa parhaiten. Tällöin
saa hyvän kontrastin esimerkiksi ihmisen ja taustan välille ja
taustavärin päällä tapahtuman nimi näkyy selkeästi.

Hyvä esimerkki – kuva tiukalla rajauksella

tiimikisa

00.0.2020
Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

Tässä kuvassa tausta on liian monisävyinen sopiakseen tapahtumapohjaan. Tiukalla rajauksella kuva
kuitenkin toimii ja vihreää tasaista väripintaa on riittävästi tapahtuman nimelle ja logolle. Sekavalta
vaikuttava kuva saattaa osoittautua toimivaksi, kun kokeilee erilaisia rajauksia.
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Esimerkkejä tapahtumailmeistä
biletapahtuma

puhujatapahtuma

00.0.2020

00.0.2020

Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

Biletapahtumat

vuorovaikutustaitoja
opiskelun tueksi

00.0.2020

Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

Puhujatapahtumat

hackathon
00.0.2020

Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

4 steps to your
dream career
00.0.2020

Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

Työelämätapahtumat,
yritysvierailut

hyvinvointikurssi
00.0.2020

Järjestäjä 1  Järjestäjä 2  Järjestäjä 3  Järjestäjä 4  Järjestäjä 5

Työpajat, leirit, hackathonit, kurssit, valmennukset
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Duotone-kuvan säädöt
DUOTONE KUVAN TEKEMINEN
PHOTOSHOPISSA:
Tapahtumien ilmeissä käytettävät kuvat
käsitellään viestintäsuunnittelijan toimesta.

Ohjeet kuvankäsittelyyn
viestintäsuunnittelijalle:
(Esimerkkinä kahden kuvan säädöt ja värit)

2

Klikkaa ikonia.

2

Valitse Gradient Map.

2

Tuplaklikkaa liukuväripalkkia.

1 Avaa kuva.
2 Valitse säätötasoksi Liukuvärikartta
(Gradient Map) ja avaa liukuvärikartan
ominaisuudet tuplaklikkaamalla
Ominaisuudet (Properties) paneelin
liukuväripalkkia.

3 Tuplaklikkaamalla väriliu’n alapuolella
olevaa väripykälää, pääset valitsemaan
tapahtumatyypin värin. Määritä toisen
pykälän väriksi valkoinen.

4 Liuttele väripykäliä kunnes kuva näyttää
hyväkontrastiselta. Kuvasta riippuu
kummin päin pykälät kannattaa sijoittaa
eli onko tapahtumaväri liu´n vasemmalla
vai oikealla puolella.

3 4
Sinisen kuvan Location-arvot:
Sininen: 20
Valkoinen: 77
Oranssin kuvan Location-arvot:
Oranssi: 88
Valkoinen: 17
Huom. Location-arvot muuttuvat
liikutellessasi säätöpykäliä.
Ilmoitetut arvot ovat vain
esimerkkinä eikä niitä tarvitse
noudattaa.
Huomaa, että sinisen sävyn
säätöpykälä on liukuväripalkin
vasemmalla puolella kun taas
oranssin sävyn säätöpykälä
on oikealla puolella. Riippuu
kuvan alkuperäisistä väreistä
ja kontrastista kummin päin
säätöpykälät kannattaa
sijoittaa, jotta taustasta saa
mahdollisimman tasaisen
sävyisen ja korostettava kohde
nousee vaaleana esiin taustasta.
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KONSERNIHALLINTO
Kaupunkikehitysryhmä
Viestintä ja markkinointi
Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku
www.turku.fi

LISÄTIEDOT
opiskelijakaupunki@turku.fi
Turun kaupungin graafinen ohje
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